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 إىل كل من ساهم يف إثراء العملية التعليمية.
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 التقريرالفلسفة اليت أستمد منها  –أواًل 

صبح على حداثته في مجال التربية أانبثقت فلسفة هذا التقرير من فلسفة التقويم الذي 

والتعليم من األمور الراسخة بالنسبة للتربية والعاملين فيها وقد أصبحت له أسس ثابتة يجب 

 ومن هذه األسس: ،مراعاتها عند القيام به

 في النفس وذلك من خالل  .1
ً
لتعاون في عملية التقويم، حيث مكتب اأن يترك التقويم أثر طيبا

للتعاون مع الجميع ويحتاج إلى تعاون  ستعداداالجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس على 

 من أن الجودة مسؤولية الجميع، وكذلك املكتب حريص على أن يكون 
ً
الجميع معه انطالقا

ع العاملين بالجامعة بكل وحداتها وشرائحها موقف املرشد الناصح وليس موقفه من جمي

 موقف الناقد الباحث عن العيوب واألخطاء.

ال يتعدى أن يكون  هتماماتامن املسلمات أن التقويم وعملياته رغم ما قد يصاحبها من  .2

 وسيلة للكشف عن نواحي النقص أو الضعف بقصد عالجها وتالفيها، فال يجب أن يكون 

 لذاته. لذلك كان من ضمن عناصر هذا التقرير عنصر خاص باآلليات التي يمكن أن 
ً
هدفا

تقوم بها الكليات وتساهم في تالفي وعالج نواحي النقص أو الضعف في مجال الخدمات 

 البيئية واملجتمعية.

دمة ينبغي على القائمين بعملية التقويم أن يتأكدوا من سالسة أداة القياس والتقويم املستخ .3

فيه، بحيث تقيس ما وضعت لقياسه، وأن تبتعد عن النواحي الذاتية قدر املستطاع، لذلك 

كانت األداء املستخدمة هي أداة تم اعتمادها من جهة اعتبارية متمثلة في املركز الوطني 

 لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية.

والتقويم فكلما تنوعت أشكال األداة املستخدمة يجب أن تستخدم األدوات املتنوعة للقياس  .4

كلما زادت معلوماتنا عن املجال الذي نقًومه. لذلك كانت األداة املستخدمة متنوعة في شكلها 

حيث كانت أسئلة بعضها محددة وأخرى أسئلة غير محددة وكذلك تم استخدام بطاقات 

الحظة.
ُ
 التقدير وساللم التقدير باإلضافة إلى امل

 بعض املبادئ والقيم املفًعلة يف هذا التقرير –ًا نيثا

محفوظة ملكتب  والنشرحيث جميع حقوق الطبع : امللكية الفكرية وتشجيعها حتراما .1

 .طرابلس بجامعة ءالجودة وتقييم األدا

 : االعتراف باالستحقاق والتميز .2
ً
 الذلك هذ ،تستحق جامعة طرابلس االعتراف بها محليا

نحو االعتماد على طرابلس جامعة داثته ولكنه وسيلة للدنو بكليات ة في حيالتقرير ليس غا



وكذلك تستحق جامعة طرابلس التميز لتميزها بعدد نقاط قوة والتي منها  ،املستوى املحلي

الجامعة الوحيدة املوجودة بالعاصمة الليبية، الرصيد السابق للجامعة من املساهمات في 

 .بة وعراقتها على املستوى املحلييً وسمعتها الطوالبيئة، خدمة املجتمع 

حيث البيانات واملعلومات التي تم جمعها حول هذا التقرير تم : الصدق واألمانة واإلخالص .3

وتحليل البيانات تم بموضوعية وعليه ستكون النتائج التي تم  ،جمعها من خالل أداة صادقة

 التوصل اليها تتصف بالصدق في إطار طبيعة التقرير.

يقف على مسافة بجامعة طرابلس حيث مكتب الجودة وتقييم األداة : واملساواةالعدل  .4

 جميع شرائحها.من وكذلك  ،األكاديمية واإلداريةطرابلس  جامعةمن جميع وحدات  واحدة

أساس حل املشاكل واتخاذ القرار حيث النتائج املدونة في هذا التقرير هو : األسلوب العلمي .5

وكذلك تضمن هذا  –بحث تم اتباع فيه خطوات البحث العلمي  باستخدامتم التوصل اليها 

  املبادئأخرى وللعلم أن جميع  مبادئالتقرير 
ُ
وقيم  مبادئفي هذا التقرير هي  فعلةوالقيم امل

 مدونة في الخطة االستراتيجية لجامعة طرابلس ) املرحلة األولى (.

 مقدمة خاصة مبوضوع التقرير وجماله - ثالثًا

التعليم مجرد فن نقل التراث، وانما هو بالدرجة األولى، وسيلة تغيير الحاضر وعلم بناء لم يعد 

بح التعليم للتميز والتمييز املستقبل، فالتعليم سر التقدم ومفتاح قوة األمم ونهضتها، وقد أص

والجدير بالذكر أن قضية التمييز التعليمي قضية تجدير للفكر والنفس أو الذات  مع كله.تللمج

وقيم إيجابية وطموح إنسانية ، باعتبارها مسألة وتطهيرها من ميكروباتها النفسية اإلنسانية

 –بمشكالته واختالل توازنه ومواقع اختناقاته الحالية  –إنساني، لتحريك الواقع الجامعي 

وتغيير وجهته إلى واقع جامعي جديد أكثر توازنا وأنشط فعالية وأسرع أداء وأغور انتاجا وأوضح 

  تمييزا وبالتالي أكثر جودة.

وعليه البد أن يكون هناك توازن على مستوى أهداف الجامعة التي تتمثل في ثالث وظائف 

 وهي:  ،رئيسية

 .التعليم والتعلم واعداد القوة البشرية .1

2.  
ُ
ساهمة في عملية التنشئة ونقل الثقافة بما يضمن إجراء الدراسات والبحوث العلمية وامل

 وتشكيله. الطالبصياغة وعي 

3.  
ُ
 .املحيطة وتطوير املجتمع وتنميته حافظة على البيئةامل

التقارير التي تصدرها املنظمات على املستوى من خالل االطالع على محتوى نه يتجلى أال إ

الواقع من خالل يتجلى أيضا و  ،العربي والندوات واملؤتمرات املوجهة نحو التعليم الجامعي



مستوى الوظائف أو األهداف املنوطة بالجامعة، حيث دور  املعاش أن هناك عدم توازن على

الجامعة يتمركز ويتركز على التدريس فقط مع اهمال الهدف الثاني املتمثل في البحث العلمي 

 جل الترقية من درجة علمية إلى أخر أعلى.أتكون من  حيث جل األبحاث التي يتم تنفيذها

الثالث وهو موضوع هذا التقرير فيكاد يكون معدوم وفقا ملؤشرات معيار خدمة  أما الهدف

حيطة والبيئةاملحلي املجتمع 
ُ
  ،امل

ً
  حيث وفقا

ُ
دونة في التقرير الخاص بواقع كليات للنتائج امل

  والبيئيةاملجتمعية  أن مستوى الخدمات م2018بريل أجامعة طرابلس 
ً
 .كان متدنيا

 نيت دورها بالصورة املثلى ونعني باملثلى: إضافة وظيفة رابعة وهي توطوعليه لكي تحقق الجامعا

حيطة والبيئة املحلي وخدمة املجتمع  ،والبحث العلمي ،والتعلم التقنية باإلضافة إلى التعليم
ُ
امل

وخدمة  ،والبحث العلمي ،ناها التعليمية )الهيكل اإلداري(التجديد في بُ  بنيتتالبد على الجامعات 

املنشود في ثقافة  االجتماعياملجتمع في مواجهة حاجات التغيير  وبالتالي مساعدةوالبيئة، املجتمع 

يحتم  ي املوجود في ثقافة العصر الحديثاملجتمع املعاصر، ومواكبة معطيات التقدم الحضار 

 نى ونتب ،والتجديدالتغيير  علينا في البداية أن نطهر انفسنا من أمراض مقاومة
ً
مجتمعية آماال

ستحيلة وخاصة أن اآلمال ليست ُم ، وقيم إيجابية مبادئلة بها ممكنة التحقيق في جامعات مفعً 

 
ً
ويلقي  ،ويقوض عروشها الزائفة ،ومةار، يهزم فلول املقفي ضل مجتمع ُح  مادام تحقيقها مباحا

دئة ومشاعل النور الها – حقيقية تجديدية – بقى في النهاية هذه اآلمالتبها في غياهب النسيان ل

التي تض يء الطريق للجامعة للقيام بدورها بالشكل األمثل املتمثل في تحقيقها أهدافها التقليدية 

 نتوطياملتمثلة في وغير التقليدية ، (والبيئةخدمة املجتمع و  ،البحث العلميو ، والتعلم)التعليم 

ت جامعة هدف هذا العمل الى تقويم الخدمات املجتمعية والبيئية لكليايذلك ل، و التقنية

 طرابلس.

 قويم اخلدمات اجملتمعية والبيئيةة يف تعبتامل املراحل – رابعًا

متتابعة ومنسقة يكمل بعضها البعض فإذا كان التقويم  بمراحلن عملية التقويم الناجحة تمر إ

الهدف منه تحديد ما بلغناه من األهداف املنشودة، بقصد التعرف على مستوى الخدمات 

هداف ومن تم التعرف على مكامن املجتمعية والبيئية لكليات الجامعة في تحقيق هذه األ 

 التالية: املراحلوفق  وتشخيصها وعالجها فمن الطبيعي أن يسير التقويم ضعفال

 املرحلة االولى 

 .والبيئية لكليات جامعة طرابلس املجتمعيةهداف املنشودة الخاصة بالخدمات تحديد األ  



هداف املنشودة من خالل الرجوع الى مؤشرات معيار خدمة املجتمع والبيئة كما تم تم تحديد األ 

جودة واعتماد املؤسسات التعليمية تدوينها في دليل االعتماد املؤسس ي الصادر عن مركز ضمان 

 والتدريبية على النحو التالي:

 :الهدف االول 

 ن يكون للكلية وحدة خاصة تتولى تنسيق برامجها لخدمة املجتمع والبيئة.أ

 :الهدف الثاني

 يكون للكلية اليات لنشر وتعزيز القيم الدينية.ن أ

 :الهدف الثالث

 الوطنية. يكون للكلية اليات لنشر وتعزيز القيمن أ

 :الهدف الرابع

 ن أ
ُ
 ت

ً
  عد الكلية تقريرا

ً
 خاص بالخدمات املجتمعية التي شاركت بها. سنويا

 :الهدف الخامس

تقدمه من خدمات مجتمعية وبيئية  ي املجتمع في ماأية لالستطالع ومعرفة ر آليكون للكلية ن أ

ستمر منها في عمليات التحسين والتطوير ستفادةلال 
ُ
 .امل

 :الهدف السادس

لية تسهم من خاللها مع مؤسسات املجتمع االخرى في تنفيد املشاريع التنموية آيكون للكلية ن أ

 واالقتصادية واالجتماعية

 :الهدف السابع

ؤسسات واالتحادات والروابط العلمية املختلفة املنظمات و املتواصل مع للية لآيكون للكلية ن أ

 جل دعم املجتمع.أبالداخل والخارج من 

 :الثامنالهدف 

 آيكون للكلية ن أ
ُ
شاركة الفعالة مع لية لنشر املعلومات حول تجاربها وممارستها الجيدة وامل

 املؤسسات املناظرة.

 :الهدف التاسع

 ان يكون للكلية الية للمساهمة في نشر املعرفة وثقافة االهتمام بالبيئة داخل املجتمع .

 :الهدف العاشر

ظة على فللمحااملعامل والورش املختبرات و ات ومخلفات يافلنلية للتعامل مع اآيكون للكلية ن أ

 .سالمة البيئة

 :الهدف الحادي العاشر



 يُ ن أ
ً
ملستويات  عبر العاملين بالكلية عن مستوى رضاهم عن الخدمات املجتمعية والبيئية وفقا

 متدرجة من عالي/ متوسط/ منخفض.

 :الهدف الثاني عشر

في نموذج خاص يشمل عدد  بتنفيذهااملجتمعية والبيئية التي قامت  أنشطتهاتحصر كل كلية ن أ

سماء أو  يذهافتنلى مكان إ باإلضافةاملحاضرات وعدد ورش العمل وعدد الدورات التدريبية 

 ها.ذمنف

 املرحلة الثانية 

 تحديد املجاالت التي يراد تقويمها الخاصة بالخدمات املجتمعية والبيئية.

التي تم تحديدها في املرحلة االولى يمكن تحديد مجاالت  املنشودةمن خالل الرجوع الى االهداف 

 تية:االت الفرعية اآلجالخدمات املجتمعية والبيئية لكليات جامعة طرابلس في امل

 مجال خاص بوجود وحدة خاصة بخدمة املجتمع والبيئة بكل كلية. .1

 كلية.مجال خاص بوجود عدد من االليات بكل  .2

 تقرير سنوي عن الخدمات املجتمعية والبيئية لكل كلية. بإعدادمجال خاص  .3

 مجال خاص بمستوى رضا العاملين عن الخدمات املجتمعية والبيئية بكل كلية. .4

املجتمعية والبيئية مثل املحاضرات وورش العمل والدورات  باألنشطةمجال خاص  .5

 التدريبية.
 

 املرحلة الثالثة 

 الخدمات املجتمعية والبيئية لكل كلية من كليات جامعة طرابلس.التحضير لتقويم 

نه هناك ضرورة للوقوف على بعض املبادئ والسمات أاثناء مرحلة التحضير للتقويم رأى املكتب 

 :الخاصة بالتقويم والتي منها

 كون األ تن أ .1
ُ
من  التأكدستخدمة في عملية التقويم صالحة لالستخدام لذلك تم داة امل

صالحية االستبيان الذي تم استخدامه في عملية التقويم من خالل اتصافه بالخصائص 

 رية.ومتكيالس

 مراعاة الشمولية في عملية التقويم: .2

 الخدمات املجتمعية والبيئية لكليات جامعة طرابلس في: تنعكس الشمولية في عملية تقويم

 الشكل املفتوح( ملغلق،شمولية االستبيان لجميع اشكال االستبيانات )الشكل ا. 

 الكلية  اءمن عمد ن حيث تم توزيع االستبيان علي عدة شرائح ابتداءً يبيشمولية املستج

 .هيئة التدريس وانتهاء باملوظفين ومرورا بالطالب واعضاء



  شمولية الفقرات حيث كانت فقرات االستبيان موزعة على فقرات تتناسب وقوائم التقدير

وساللم التقدير وفقرات اخرى البد من وجود ادلة وشواهد وفقرات اخرى تتناسب 

لتحقيقها مثل االنشطة التي تقدمها الكلية املتمثلة في املحاضرات وورش العمل والدورات 

 التدريبية.

  تب وثالثة على خرى على مستوى املكأشمولية التوصيات توصيات على مستوى الكلية و

 ة التعليم.خيرة على مستوى وزار مستوى الجامعة واأل 

 .شمولية املجاالت حيث احتوت الخدمات املجتمعية والبيئية على مجاالت فرعية 

  املنشودةهداف شمولية األ  
ً
خاص بالخدمات املجتمعية  حيث تم تحديد اثنى عشر هدفا

 والبيئية.

  شمولية املراحل حيث تم تقويم الخدمات املجتمعية والبيئية لكليات جامعة طرابلس من

 حل تقويمية.خالل ست مرا

  شمولية التقويم الخاص بالنتائج حيث لم يتم رصد النتائج في ضوء املؤشرات التي احتوى

الثناء يتم من نقاط و عنصر خاص بأتبيان فقط بل ايضا تم تخصيص جزء عليها االس

هداف ها الكلية ولم يتم تدوينها في األ على بعض املمارسات الجيدة التي قامت ب الثناءخالله 

 املنشودة الخاصة بتقويم الخدمات املجتمعية لكليات جامعة طرابلس .

لذلك تم االعتماد على ملوقع الجامعة ، مراعاة الجانب االقتصادي في عملية التقويم .3

رسال إك تم جل توفير الوقت والجهد واالمكانيات كذلأااللكتروني في توزيع االستبيانات من 

 
ً
 داء بكليات جامعة طرابلس.ساء الجودة ومتابعة األ لى جميع رؤ إ االستبيان الكترونيا

 

 التقويم ذرحلة الرابعة تتففيامل) 

 
ُ
توزيع عليه حيث تم  لإلجابةان وتقديمه يلالستب ةالفعلي التطبيقيةلة حاملر لة حاملر هذه عد ت

  االستبيان
ً
عبر موقع جامعة طرابلس وطلب من كل عميد وموظف وطالب وعضو  الكترونيا

نه وفق هذه اآللية لم يتم الحصول على أال إقرات هذا االستبيان فهيئة تدريس االجابة على 

ى املكتب التركيز على رؤساء أقسام الجودة في متابعة أن االستبانات لذلك ر عدد كبير م

صل املكتب على العدد املناسب حوتعدد االستبيانات  بهذه اآللية زادو االستبانات بكل كلية 

 لتقويم الخدمات املجتمعية والبيئية لكليات جامعة طرابلس.

 املرحلة الخامسة 

تحليل البيانات واملعلومات التي تم جمعها من خالل االستبيانات من الطالب واملوظفين 

 صائياحإوعمداء الكليات وبعد تفريغ هذه البيانات ومعالجتها هيئة التدريس عضاء أو 



يمكن استخالص النتائج الخاصة ( SPSS) وكذلك برنامج( excel) كسيلاإلباستخدام برنامج 

بتقويم الخدمات املجتمعية والبيئية لكليات جامعة طرابلس وفقا لكل هدف منشود تم 

 تتحديده في املرحلة االولى من مراحل التقويم 
ً
ن أورة التقويم الذي نصه ضر  أعلى مبد أسيسا

 .هداف املنشودةاأل تكون النتائج متناسقة مع 

 التقويم نتائج -  خامسًا

ن يكون لكلية وحدة خاصة بخدمة املجتمع والبيئة أنتائج خاصة بالهدف االول الذي نصه:  .1

عضاء أو  ،لطالبمن املستجيبين )ا% 20.8 تتولى تنسيق برامجها لخدمة املجتمع والبيئة.

نه توجد وحدة خاصة بخدمة املجتمع أب يرون (وعمداء الكليات ،واملوظفين ،دريسهيئة الت

ال توجد وحدة خاصة بخدمة املجتمع  أنهيرون من املستجيبين  %79.2في حين  ،والبيئة

 والبيئة.

 ،الدينيةليات لنشر وتعزيز القيم آن يكون للكلية أنتائج خاصة بالهدف الثاني الذي نصه:  .2

ليات خاصة بنشر وتعزيز القيم الدينية آنه ال توجد أ املستجيبين% من 33.3حيث رأى 

 ليات خاصة بنشر وتعزيز القيم الدينية.آال توجد من املستجيبين أنه  %66.7ورأى 

 ،اليات لنشر وتعزيز القيم الوطنيةن يكون للكلية أنتائج خاصة بالهدف الثالث الذي نصه:  .3

ليات خاصة بنشر وتعزيز القيم الوطنية آنه توجد أ املستجيبين% من 25حيث يعتقد 

 .خاصة بذلكليات آنه ال توجد من املستجيبين أ% 75ويعتقد  ،بكليات جامعة طرابلس

 أنتائج خاصة بالهدف الرابع الذي نصه:  .4
ُ
 ن ت

ً
  عد الكلية تقريرا

ً
  سنويا

ً
بالخدمات  خاصا

ن كل كلية أ املستجيبين% من 27.1حيث يظن  املجتمعية والبيئية التي شاركت بها الكلية.

 
ً
  تعد تقريرا

ً
ن أ املستجيبين% من 73.9خاص بالخدمات املجتمعية والبيئية، ويظن  سنويا

 
ُ
 الكليات ال ت

ً
  عد تقريرا

ً
 خاص بخدمة املجتمع والبيئة. سنويا

 املجتمع في مارأي لية الستطالع آ ن يكون للكليةأ: ذي نصهنتائج خاصة بالهدف الخامس ال .5

 
ُ
ستمر، قدمه من خدمات مجتمعية وبيئية لالستفادة منها في عملية التحسين والتطوير ت

ُ
امل

نه توجد ايرون  املستجيبين% فقط من 25ن نسبة أحيث من رصد االستجابات اتضح 

 ،من خدمات ما تقدمهلية لالستطالع ومعرفة رأي املجتمع في آبكليات جامعة طرابلس 

 آلية لذلك. نه ال توجدأيرون  املستجيبين% من 75و

من خاللها مع  ن يكون للكلية الية تسهمألسادس الذي نصه: نتائج خاصة بالهدف ا .6

بناء ، حيث لتنموية واالقتصادية واالجتماعيةخرى في تنفيذ املشاريع امؤسسات املجتمع األ 

% 59.4، ولذلك ليةآنه توجد أ% يرون 39.6نه أاتضح  للمبحوثين على االستجابات اللفظية

 .ة لذلكليآنه ال توجد أيرون 



لية للتواصل مع املنظمات آن يكون للكلية ألسابع الذي نصه: نتائج خاصة بالهدف ا .7

 ل دعم املجتمع.جأية املختلفة بالداخل والخارج من واملؤسسات واالتحادات والروابط العلم

نه ال توجد أ% 54.2وباملقابل يرى  ،للتواصل ةليآنه توجد أ% من املبحوثين  45.8 يرى حيث 

 لية للتواصل.آ

لية لنشر املعلومات حول تجاربها آن يكون للكلية أنتائج خاصة بالهدف الثامن الذي نصه:  .8

على استجابات املبحوثين  بناءً  .كة الفاعلة مع املؤسسات املناظرةواملشار  ،وممارساتها الجيدة

لنشر املعلومات حول تجارب  ةليآنه توجد بالكليات أيرون من املستجيبين % 33.3نه يتبين أ

 .لذلكانه ال توجد ألية املبحوثين من % 66.7يرى ة، في حين الكليات وممارساتهم الجيد

للمساهمة في نشر املعرفة  آليةن يكون للكلية أنتائج خاصة بالهدف التاسع الذي نصه:  .9

نه توجد بكليات أ املستجيبين% من 39.6حيث يرى  ،داخل املجتمعبالبيئة وثقافة االهتمام 

 ،الداخل والخارجبالبيئة بللمساهمة في نشر املعرفة وثقافة االهتمام  آليةجامعة طرابلس 

 .آليةجد و نه ال تأ املستجيبين% من 59.4ويرى 

ن يكون للكلية أليات للتعامل مع النفايات أر الذي نصه: نتائج خاصة بالهدف العاش .10

 املستجيبين% من 22.9ومخلفات املعامل والورش للمحافظة على سالمة البيئة: حيث يرى 

ليات آنه ال توجد أيرون من املستجيبين % 77.1نه توجد أليات للتعامل مع النفايات و أ

 محافظة على سالمة البيئة.للتعامل مع النفايات ومخلفات املعامل والورش لل

عبر العاملين بالكلية عن رضاهم عن ن يُ أة بالهدف الحادي عشر والذي نصه: نتائج خاص .11

 
ً
حيث ، منخفض –متوسط  –ملستويات متدرجة من عالي  الخدمات املجتمعية والبيئة وفقا

عبر العاملين بكليات جامعة طرابلس عن مستوى رضاهم عن الخدمات املجتمعية والبيئية 

% بمستوى 79.2و  ،% بمستوى متوسط12.5و  ،% مستوى رضا عالي6.2وفقا لالستجابات 

عن الخدمات املجتمعية  منتسبي الجامعةتدل على عدم رضاء  النسبوهذه ، منخفض

 23نسبة بحققت ت املنشودةهداف عام األ  بشكل ،والبيئية بكليات جامعة طرابلس
ً
% وفقا

 الستجابات املبحوثين.

املجتمعية  أنشطتهان تحصر كل كلية أعشر الذي نصه:  االثني.نتائج خاصة بالهدف  .12

وعدد الدورات  ،وعدد ورش العمل ،خاص يشمل عدد املحاضرات نموذجوالبيئية في 

لتأكد من تحقيق هذا الهدف تم وضع جدول ذها، لمنف واسم ،تنقيدهاومكان  ،التدريبية

 خاص كما هو موضع في الجدول التالي:

 

 



 .م2019-2016 كليات جامعة طرابلسلاملجتمعية والبيئية  الخدمات – (1ت جدول 

 

 ت

 الكلية

قرار 

 التأسيس

 سنة

 التأسيس

 والبيئي نوع النشاط اجملتمعي

 دورة تدريبية ورشة عمل محاضرة

 * * *  1957 العلوم 1

 * * *  1961 الهندسة 2

  1966 12 11 27 الزراعة 3

  1973 5   الطب البشري  4

 * * *  1975 الطب البيطري  5

  1975 60 2 4 الصيدلة 6

 * * *  1979 التربية البدنية وعلوم الرياضة 7

 * * *  1981 االقتصاد والعلوم السياسية      8

 * * * 1985 999 الفنون واإلعالم 9

  1986 28 6  التقنية الطبية 10

 * * *  1986 القانون  11

 * * * 1987 232 طب وجراحة الفم واألسنان 12

  1988 11 5 4 طرابلس التربية  13

 * * * 1987 245 اللغات 14

 * * *  1997 اآلداب 15

  3 15 1997 54 جنزور  التربية  16

 * * * 2007 353 التمريض 17

 * * *  2007 تقنية املعلومات 18

 2 1 3 2009 55 قصر بن غشير –التربية  19

  2 1 2015 166 تاجوراء العلوم الشرعية  20

 37 30 135 املجموع

 ) * (: لم يرد شئي بالخصوص من قبل الكلية.

( .ال يوجد ) 

 استخالص النتائج التالية:من خالل الرجوع الى البيانات املدونة في الجدول السابق يمكن 

  محاضرة. 135أن عدد املحاضرات التي نفذتها كليات جامعة طرابلس 

  ورشة عمل. 30عدد ورش العمل التي نفذتها كليات جامعة طرابلس 

  دورة تدريبية. 37عدد الدورات التي نفذتها كليات جامعة طرابلس 



 عية والبيئية هي كلية أن أكثر كلية قامت بتنفيذ محاضرات خاصة بالخدمات املجتم

على مستوى جميع كليات جامعة  135محاضرة من اصل  60الصيدلة حيث قامت بتنفيذ 

 %. 44.5طرابلس أي بنسبة 

  ورشة عمل  12حيث قامت بتنفيذ ان أكثر كلية قامت بتنفيذ ورش عمل هي كلية الزراعة

 .% 40ورشة عمل على مستوى كليات جامعة طرابلس أي بنسبة  30صل أمن 

  دورة  27كثر كلية قامت بتنفيذ دورات تدريبية هي كلية الزراعة حيث قامت بتنفيذ أأن

% 98،72يات جامعة طرابلس أي بنسبة ( دورة تدريبية على مستوى كل37صل )أتدريبية من 

 جمالي عدد الدورات على مستوى كليات الجامعة.إمن 

 
 التعديل حسب نتائج التقويم –سادسًا 

من املتعارف عليه بين املختصين في مجال التقويم ان عملية التقويم ال تنتهي بمجرد استخالص 

القوة من  مكامنلى الوقوف على إالنتائج ورصدها واصدار االحكام على النتائج وانما تستمر 

جل عالجها أالتحسين والتطوير من  إلىوالوقوف كذلك على النقاط التي تحتاج  استثمارهاجل أ

جل التعديل واالصالح ولذلك سيتم عرض أتوصيات بخصوص نقاط التحسين من  ديموتق

 إلى باإلضافةنقاط القوة للخدمات املجتمعية والبيئية التي تقوم بها كليات جامعة طرابلس 

نها أالتحسين وتقديم التوصيات واملقترحات التي من ش إلىالوقوف على النقاط التي تحتاج 

 ح والتعديل على النحو التالي:صال املساهمة في اإل 

 القــوةاط ــنق 

  بمستوى عال. أداة التقييمبنود  ةعمداء الكليات على تطبيق كافوحرص اهتمام 

  تقييم األنشطة مؤشرات معايير و حيث تدربت الكليات على  ،ألهدافهاالتقييم  أداةتحقيق

 .األنشطة ذات العالقةتوثيق و  حصرعمال أو  ،املجتمعية والبيئية

  وتنسيق برامجها بخدمة املجتمع والبيئة تعنىبالكلية  وحدةبتخصيص قامت بعض الكليات. 

 

 اليت حتتاج إىل التحسنياط ـنقال -سابعًا 

ضرورة التفات  مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلسيرى النتائج التي تم رصدها على  بناءً 

 :ةللنقاط التالي الجامعية الكليات

  تولى تنسيق برامجها لخدمة املجتمع ت الجامعة كلياتكافة ب ةخاص وحدةضرورة تخصيص

 والبيئة.



 .ضرورة وضع آليات للتعرف على مشاكل املجتمع املحلي والبيئة املحيطة 

  والوطنيةضرورة وضع آليات لنشر وتعزيز القيم االيجابية باملجتمع: الدينية. 

  املجتمعية الخدمات تفاصيل تضمنت ةسنوي كافة الكليات الجامعية تقاريرإعداد ضرورة 

 .بها شاركت التيوالبيئية 

  من خدمات  ما تقدمهحول املجتمع من قبل كليات الجامعة لقياس رضا ات وضع آليضرورة

 .عمليات التطوير والتحسنمجتمعية وبيئية لالستفادة منها في 

 املشاريع التنموية تسهم من خاللها مع مؤسسات املجتمع األخرى في تنفيذ ات وضع آلي

 االقتصادية واالجتماعية.

 لنشر املعلومات حول تجاربها وممارساتها الجيدة، واملشاركة الفاعلة مع ات وضع آلي

 املؤسسات املناظرة.

 للتواصل مع املنظمات واملؤسسات واالتحادات والروابط العلمية املختلفة ات وضع آلي

 بالداخل والخارج من أجل دعم املجتمع.

 نشر املعرفة وثقافة االهتمام بالبيئة داخل املجتمع.ات لوضع آلي ضرورة 

  ضرورة وضع آليات للتعامل مع النفايات ومخلفات املعامل والورش للمحافظة على سالمة

 البيئة.

 التوصيات  -ثامنًا 

 لألربع مستويات كتالي:
ً
 سيتم عرض التوصيات الخاصة بهذا التقرير وفقا

 على مستوى الكليات 

  من يتم تكليفه بوحدة خدمة املجتمع والبيئة مهتم او متخصص في هذا املجال.يكون 

  
ُ
 ستطاع.تدليل الصعاب ملن يتم تكليفه بوحدة خدمة املجتمع من قبل عميد الكلية بقدر امل

 على مستوى املكتب 

  دور جامعة طرابلس في خدمة املجتمع والبيئةإجراء املزيد من الدراسات لتقيم. 

  دور جامعة طرابلس في خدمة املجتمع والبيئة في تحسين  الدراسة الحاليةاالستفادة من نتائج

 .املحيطية

 على مستوى الجامعة 

 وموظفيها،ساتذتها وأ طالبها في الدينية القيمغرس  أهمية على صراحة املؤسسة أهداف أن تنص 

 .لديهم الوطني االنتماء وتعزيز



  لتلبية املختلفة والخدمية اإلنتاجية والقطاعات األكاديمي التعليم بينما  الربطضرورة 

 .املجتمع احتياجات

 العمل وسوق الضرورية  املجتمع احتياجاتالكليات الجامعية مع  برامج ضرورة موائمة 

 املتغير.

 املجتمع خدمةاملؤسسة ل خطط تنفيذ ملتابعة الواضحة واإلجراءات السياسات ضرورة وضع 

 .والبيئة

  بالكليات الجامعية والبيئة املجتمع خدمة عن دورية تقاريرضرورة اعداد. 

 مؤسسات مع مشتركة بأبحاث للقيام واملعلنة الواضحة والسياسات اإلجراءات ضرورة وضع 

 املحلي، املجتمع ومؤسسات مراكز مع بحثية  وبرامج اتفاقيات وجود: مثال املحلي، املجتمع

املؤسسات األكاديمية  مع مشتركة وأبحاث ومشاريع ببرامج التدريس هيئة أعضاء قيام

 والبحثية املحلية واألجنبية.

  ة العلمي البحوث توجيه خالل من همشكالتو  قضايا املجتمع حل في الجامعة مساهمةضرورة

 .نحو قضايا املجتمع ومشكالته

 القضايا خدمةالجامعة  خاللها من تستطيع التي والسياسات اإلجراءات ضرورة وضع 

 يتعلق فيما املحلي املجتمع ملؤسسات تسهيالت املؤسسات كتقديم باملجتمع، التنموية

 .مرافقها باستخدام

  تقدم وأن. واالجتماعية واالقتصادية التنموية املشاريع خطط إعداد فيضرورة املساهمة 

 .إلخ ،مجتمعية استشارات، أو طبية تحليالت: مثل املحلي، للمجتمع خدمات

  مستوى وزارة التعليمعلى 

  بما يخدم وظائف ضرورة مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي

 استحداث منصب وكيل الجامعة لخدمة املجتمع والبيئة(.ية ) مثل الجامعة الرئيس

  قرتحاتامل - تاسعًا

 اقتراح اآلتي:من خالل الرجوع إلى نتائج هذا التقرير وكذلك التوصيات يمكن 

 

 

 

 



 :إضافة بعض املؤشرات الخاصة بخدمة املجتمع والتي من ضمنها اآلتي 

 .تكريم الطلبة األوائل من قبل الكليات الجامعية 

 .الحفالت الخاصة بخريجي الكليات 

 .أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الذين لهم مساهمات على مستوى الجامعة 

 وزارة التعليممستوى تقلدوا مناصب قيادية على ن أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الذي. 

 .أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الذين تقلدوا مناصب قيادية على مستوى الدولة الليبية 

 طرابلس نقاط الثناء اخلاصة بكليات جامعة –ًا عاشر

 يمكن حصر نقاط الثناء في اآلتي:

  الدولة مثل كلية الهندسة والعلوم ا تقلدوا مناصب قيادية على مستوى خريجيهتوجد كليات

 والطب البشري.

 .توجد كليات خريجيها تقلدوا منصب رئيس جامعة مثل كلية العلوم وكلية الهندسة 

  مثل كلية التعليم توجد كليات أعضاء هيئة التدريس بها لهم مساهمات على مستوى وزارة

 العلوم وكلية التربية جنزور وكلية الطب البشري.

  مثل كلية العلوم  الجامعةتوجد كليات أعضاء هيئة التدريس بها لهم مساهمات على مستوى

 الهندسة وكلية الزراعة وكلية التربية البدنية.وكلية 

 املراجع -إحدى عشر 

جامعة طرابلس، مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة، تقرير خاص بواقع كليات جامعة  .1

الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية طرابلس في ضوء معايير املركز 

 .م2018بريل أ ،والتدريبية

 
 املالحق -إثنى عشر 

 ( 1ملحق )– .نموذج خاص بحصر الخدمات املجتمعية والبيئية لكليات جامعة طرابلس 

 ( 2ملحق )–  م.2019-2016الخدمات املجتمعية والبيئية لكليات جامعة طرابلس 

 ... انتهى التقرير



 كليات جامعة طرابلس.لاملجتمعية والبيئية  الخدماتحصر خاص ب نموذج –( 1ملحق ت

 
 السادة والسيدات األفاضل .............................................

 تحية طيبة ،،،

التعرف على دور جامعة طرابلس في خدمة املجتمع والبيئة باعتباركم بيت خبرة في هذا املجال نأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة يسرنا أن نضع بين أيديكم االستبيان الذي يهدف إلى 

 .على بفود هذا االستبيان

 

    و  ت ع    .1
 

  الكلية

  عميد الكلية

  الحالة الوظيفية

  البريد اإللكتروني
 

 

  لب د  خل ص خبد    جملتمع .2

 ال نعم العفصر ت

   .لكلية مكتب خاص يتولى تنسيق برامجها لخدمة املجتمع والبيئةل  1
 

 يتوفر العفصر ت
إلى حد 

 ما

ال 

 يتوفر



    للمؤسسة )الجامعة/ الكلية( آليات لنشر وتعزيز القيم الدينية. 1

    للمؤسسة )الجامعة/ الكلية( آليات لنشر وتعزيز القيم الوطنية. 2

 خاص بالخدمات املجتمعية تعد املؤسسة  3
ً
 سنويا

ً
)الجامعة/ الكلية( تقريرا

 التي شاركت بها.

   

 تقدمه ما في املجتمع رأي ومعرفة الستطالع آلية للمؤسسة )الجامعة/ الكلية( 4

 .عملياتها تطوير في منها لالستفادة وبيئية مجتمعية خدمات من

   

 املجتمع مؤسسات مع خاللها من تسهم آلية)الجامعة/ الكلية(  للمؤسسة 5

 .واالجتماعية االقتصادية التنموية املشاريع تنفيذ في األخرى 

   

 واملؤسسات املنظمات مع للتواصل آلية )الجامعة/ الكلية( للمؤسسة 6

 دعم أجل من والخارج بالداخل املختلفة العلمية والروابط واالتحادات

 .املجتمع

   

 وممارساتها تجاربها حول  املعلومات لنشر آلية)الجامعة/ الكلية(  للمؤسسة 7

 .املناظرة املؤسسات مع الفاعلة واملشاركة الجيدة،

   

 

  لب د  خل ص   لبيئ  .3

 يتوفر العفصر ت
إلى حد 

 ما

ال 

 يتوفر

 االهتمام وثقافة املعرفة نشر في للمساهمة آلية)الجامعة/ الكلية(  للمؤسسة 1

 .املجتمع داخل بالبيئة

   

    املعامل ومخلفات النفايات مع للتعامل آليات )الجامعة/ الكلية( للمؤسسة 2



 .البيئة سالمة على للمحافظة والورش

 

 

   لنموذج  مل تدرج يف هذ  خلصوص  الحظ ت  خ ي  .4

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

  لتقييم  ل  م .5

  ممتاز ؟خدمة املجتمع والبيئة بمؤسستك بصفة عامة كيف تقييم رضاك عن 
 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م.2019-2016لكليات جامعة طرابلس الخدمات املجتمعية والبيئية  –( 2ملحق ت

  
ً
 املحلي البعد الخاص بخدمة املجتمع -أوال

 ت%( ال ت%( نعم املفتاح

 

 79.2 20.8 تولى تنسيق برامجها لخدمة املجتمع والبيئة.ة تخاص وحدةللكلية 

 

 ت%( ال يتوفر ت%( إلى حد ما ت%( يتوفر املفتاح

 

 43.8 22.9 33.3 للكلية آليات لنشر وتعزيز القيم الدينية.

 60.4 14.6 25.0 للكلية آليات لنشر وتعزيز القيم الوطنية.

 خاص بالخدمات املجتمعية التي شاركت بها.
ً
 سنويا

ً
 60.4 12.5 27.1 تعد الكلية تقريرا

 خدمات من تقدمه ما في املجتمع رأي ومعرفة الستطالع آلية للكلية

 .تطويرالتحسين والعمليات  في منها لالستفادة وبيئية مجتمعية
25.0 10.4 64.6 

 تنفيذ في األخرى  املجتمع مؤسسات مع خاللها من تسهم للكلية آلية

 .واالجتماعية االقتصادية التنموية املشاريع
39.6 18.8 41.7 

 35.4 18.8 45.8 والروابط واالتحادات واملؤسسات املنظمات مع للتواصل آلية للكلية



 .املجتمع دعم أجل من والخارج بالداخل املختلفة العلمية

 الجيدة، وممارساتها تجاربها حول  املعلومات لنشر للكلية آلية

 .املناظرة املؤسسات مع الفاعلة واملشاركة
33.3 29.2 37.5 

  
 
 املحيطة البعد الخاص بالبيئة -ثانيا

 ت%( ال يتوفر ت%( إلى حد ما ت%( يتوفر املفتاح

 

 داخل بالبيئة االهتمام وثقافة املعرفة نشر في للمساهمة للكلية آلية

 .املجتمع
39.6 16.7 43.8 

 والورش املعامل ومخلفات النفايات مع للتعامل آليات للكلية

 .البيئة سالمة على للمحافظة
22.9 18.8 58.3 

  
 
 التقييم الكلي -ثالثا

 79.2 12.5 6.2 خدمة املجتمع والبيئة بكليتك؟كيف تقييم رضاك عن بشكل عام 

 

 .مع مؤسسات املجتمع املدني والبيئة املحيطة كلية التربية جنزور نشاطات وبرامج  – (1  حق  )



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت

 محاضرة ترفيهية اللغة العربية 1
كلية التربية 

 جنزور 
 أصبوحة شعرية

 املولى البغدادي . د. عبد1

 . د. رضا جبران2

 األسطى. د. عالء 3

 محاضرة ترفيهية اللغة العربية 2
كلية التربية 

 جنزور 
 أحبة الشعر

 . عالء األسطى 1

 . أسامة الرياني 2

 . وشعراء آخرون 3

3 
اللغة العربية ورياض 

 األطفال
 ورشة عمل

كلية التربية 

 جنزور 
 . عبدالرحيم الكيب 1 تصور للتعلم الجامعي وأفاقه

 محاضرة توعوية شؤون الطلبة 4
كلية التربية 

 جنزور 
 لفيف من املتحدثين فتيات همسات الهدية

 ورشة عمل شؤون الطلبة 5
كلية التربية 

 جنزور 
 فريق الطلبة مفاظرات تدريبية

 محاضرة ترفيهية شؤون الطلبة 6
كلية التربية 

 جنزور 
 فريق عطاء التطوعي مسرحية األستاذ درويش

 محاضرة رياض األطفال 7
كلية التربية 

 جنزور 
 أ . عواطف الشتيوي  االكتئاب عفد املرأة والطفل

 محاضرة ترفيهية شؤون الطلبة 8
كلية التربية 

 جنزور 
 إيمان الطويل معرض الففس

 محاضرة شؤون الطلبة 9
كلية التربية 

 جنزور 
 نادي التفمية كيف تخطط لحياتك

 محاضرة شؤون الطلبة 10
كلية التربية 

 جنزور 
 أبو بكر أ . حسام الدين ليبيا تقرأ



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 محاضرة شؤون الطلبة 11

كلية التربية 

 جنزور 
 أ . سعاد زملوم توعوية ضد مرض السرطان

 ورشة عمل شؤون الطلبة 12
كلية التربية 

 جنزور 

اإلعداد املنهي للتأهيل للحصول على فرص 

 عمل
 نادي التفمية : نعيمة الزرقاني

 محاضرة ترفيهية شؤون الطلبة 13
كلية التربية 

 جنزور 
 الفريق التطوعي إلسعادهم مهرجان إلسعادهم

 محاضرة ترفيهية شؤون الطلبة 14
كلية التربية 

 جنزور 
 نادي التفمية انهض بففسك

 محاضرة ترفيهية شؤون الطلبة 15
كلية التربية 

 جنزور 
 فريق همسات الهدية همسات الهدية مع الحبيب

 محاضرة شؤون الطلبة 16
كلية التربية 

 جنزور 
 رؤى العزابي وأسلوب الرد تعرض مسرحي(التفمر 

 محاضرة شؤون الطلبة 17
كلية التربية 

 جنزور 
 هفد الشيباني مفاهضة العفف ضد املرأة

 محاضرة شؤون الطلبة 18
كلية التربية 

 جنزور 
 ذ . أشرف زكريا التفوق الدراس ي

 

 

 

 

 .املدني والبيئة املحيطةمع مؤسسات املجتمع كلية التربية طرابلس نشاطات وبرامج  – (2  حق  )



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 عادل زقالم .د معلومات عن التوحد كلية التربية محاضرة التربية الخاصة 1

 فاطمة محمد عثمان أ. دور االسرة في التواصل لدي أطفال التوحد مدرسة الحرية محاضرة التربية الخاصة 2

 االحتفال باليوم العالمي للتوحد كلية التربية محاضرة ترفيهية الخاصةالتربية  3

نشاط طالبي بمشاركة منسق النشاط 

بالقسم وكذلك عدد من املراكز 

 التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة

 نشاط عام هابي الند محاضرة ترفيهية التربية الخاصة 4
نشاط طالبي بمشاركة منسق النشاط 

 بالقسم

 االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة مفتزه الضواحي محاضرة ترفيهية التربية الخاصة 5
نشاط طالبي بمشاركة منسق النشاط 

 بالقسم

 محاضرة ترفيهية التربية الخاصة 6
جمعية الفور 

 للمكفوفين
 االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة

نشاط طالبي بمشاركة منسق النشاط 

 كفوفينبالقسم /ومدرسة الفور للم

 كلية التربية ورشة عمل التربية الخاصة 7

بعفوان -االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة 

تصحيح األخطاء الشائعة في التعامل مع أطفال 

 التوحد

نشاط للقسم بالتعاون مع مركز الصفاء 

 للصحة الففسية

 كلية التربية محاضرة الكيمياء 8

العالقات أساسيات الكيمياء التحليلية وأهم 

الرياضية بالخصوص وطرق تحضير املحاليل 

 القياسية

 د. رجب علي عيس ى

 كلية التربية محاضرة الكيمياء 9

مفاهيم األكسدة واالختزال في التفاعالت 

الكيميائية، والتفاعالت الطاردة واملاصة 

 للطاقة

 د. أبوراوي الجرنازي 

 كلية التربية محاضرة الكيمياء 10
عامة تالجدول الدوري( مبادئ كيمياء 

 وخصائص العفاصر
 أ. أبوبكر الطروق



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت

11 
الدراسة واالمتحانات + 

 الحاسوب
 .الثقافة االلكترونية  - اإلدارة االلكترونية كلية التربية ورشة عمل 

 أ. ليلى رمضان جويبر

 الدين القماطي د. عماد

 أ. أسامة القديري 

 حفل تخرج جوريصالة  محاضرة علمية الدراسة واالمتحانات 12
فريق منسقي الدراسة واالمتحانات 

 بالكلية

 محاضرة علمية الدراسة واالمتحانات 13
قسم 

 االمتحانات
 تأسيس رابطة الخريجين

 أ. ليلى رمضان جويبر

 د. على سليمان الزوبي

 دورة تدريبية الدراسة واالمتحانات 14
مدرسة بشير 

 األسطى

 اإلدارة املدرسية

 التقويم والقياس

 أ. ليلى رمضان جويبر

 د. فاطمة عامر الديلي

 أ. ليلى رمضان جويبر واقع كليات التربية ففدق املهاري  عمل ورش  الدراسة واالمتحانات 15

 دورة تدريبية الدراسة واالمتحانات 16
مركز التدريب 

 واالستشارات
 د. عياد الزوام أساسيات في الفيزياء

 WORD -EXCEL معمل الحاسوب تدريبيةدورة  الدراسة واالمتحانات 17

 د. عماد الدين القماطي

 أ. ليلى الحكفون 

 أ. ليلى رمضان جويبر

 تطبيق الفظام االلكتروني معمل الحاسوب عمل ةورش الدراسة واالمتحانات 18

 أ. ليلى رمضان جويبر

 د. عماد الدين القماطي

 أ. أسامة القديري 

 ورشة عمل الدراسة واالمتحانات 19
معمل التربية 

 الففية
 مفظمة الزيتونة لنشر القرآن الكريم صيانة املصحف

 نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية املواد التربوية واساسيات التخصص كلية تدريبيةدورة  الدراسة واالمتحانات 20

 .والبيئة املحيطةمع مؤسسات املجتمع املدني  قصر بن غشير –كلية التربية نشاطات وبرامج  – (3  حق  )



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 محاضرة علمية الخدمة االجتماعية 1

كلية التربية 

 قصر بن غشير

في املجال املدرس ي بين  االجتماعيدور األخصائي 

 املأمول الواقع و 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم الخدمة 

 االجتماعية

 تدريبيةدورة  الخدمة االجتماعية 2
كلية التربية 

 قصر بن غشير

الدورة التنشيطية من أجل تطوير دور 

 في املؤسسات التعليمية االجتماعياألخصائي 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم الخدمة 

 االجتماعية

 ةترفيهي محاضرة الخدمة االجتماعية 3
كلية التربية 

 قصر بن غشير
 احتفال باليوم العالمي للطفولة

هيئة التدريس بالقسم الخدمة أعضاء 

 االجتماعية

 ورشة عمل الخدمة االجتماعية 4
كلية التربية 

 قصر بن غشير

الحملة الوطفية لتطعيم ضد مرض ى الحصبة 

 الحمراء وشلل االطفال

أعضاء هيئة التدريس بالقسم الخدمة 

 االجتماعية

 دورة تدريبية لخدمة االجتماعيةا 5
كلية التربية 

 قصر بن غشير
 في املعاهد املهفية االجتماعيدور األخصائي 

 نعيمة قجم د.

 ساملة املصباحي أ. 

 عائشة التاورغي .أ 

 محاضرة علمية الخدمة االجتماعية 6
كلية التربية 

 قصر بن غشير
 

أعضاء هيئة التدريس وطالب قسم الخدمة 

 االجتماعية

 

 .مؤسسات املجتمع املدني والبيئة املحيطةمع  كلية التقفية الطبيةنشاطات وبرامج  – (4  حق  )

  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 محاضرة علوم املختبرات الطبية 1

كلية التقفية 

 الطبية
 فيدهر ابراهيم  عبد السالم د. الكلي وشرب املياه

 محاضرة علمية الصحة العامة 2
كلية التقفية 

 الطبية
 غدائي صحتي

ابراهيم السفوس  مختار الدكتور 

 الدكتورة فورية أحمد الترهوني

 د. فوزية احمد الترهوني أحياء اليوم العالمي لسرطان الثدي  -كلية التقفية  محاضرة علمية الصحة العامة 3



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 الطبية

 محاضرة علمية الصحة العامة 4

املركز الوطني 

ملكافحة 

 االمراض

 احمد الترهونيد. فوزية  الحياة في الصحة ال في الوجود

 ورشة عمل علوم املختبرات الطبية 5
كلية التقفية 

 الطبية
 رفيدهابراهيم د. عبد السالم   أحياء اليوم العالمي للكلي

 ةضر محا العالج الطبيعي 6
كلية التقفية 

 الطبية
n a af  f eea hra h e t teG أ . عبد املفعم عامر الديب 

 ورشة عمل الصحة العامة 7
شارع مدرسة 

 الصريم
 د. فوزية أحمد الترهوني أحياء اليوم العالمي لغسيل اليدين

 ورشة عمل العالج الطبيعي 8
كلية التقفية 

 الطبية

 أحياء اليوم العالمي لنشاط البدني

 بعفوان صحتك تبداء بخطوه
 عزيزة جمعة عبد السميعأ.

 ففدق كورنتيا محاضرة علمية العالج الطبيعي 9

"f  rhrtear G  h  eetrGmfet irar 

at e  rG e a t G eea nee ret 

i feorPraear G le meet" 

 أ.هفاء عاشور بوجراد

 عبد املفعم عامر الديبأ.

 ففدق كورنتيا محاضرة علمية العالج الطبيعي 10
"le mG aart cePs   h 6-frGsa  tePr 

e aa rG tear Gaa traf e eea  erPse  

د                            االستاذ هفاء  عاشور ابوجرا

 الدكتور أسامة الهادي الحسومي

 ةمحاضر  العالج الطبيعي 11

كلية طب 

خليج  –االسفان 

 ليبيا

ef  yhh tarl G aa  h i hP t P ma  G 

t tr terG eG  p t oetr terG  h a Garaa 
 هفاء عاشور بوجرادأ. 

12 
 محاضرة علمية تقفية االسفان

كلية التقفية 

 الطبية
 إيمان محمد الفعاسأ.  إبداعات فني االسفان



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
13 

 محاضرة علمية الصحة العامة
كلية التقفية 

 الطبية
 د. فوزية أحمد الترهوني أحياء اليوم العالمي لسرطان الثدي

14 
 محاضرة التخدير والعفاية الفائقة

كلية التقفية 

 الطبية

aaetfaP t ttsa ese sa eG  af   hh ta  h 

hsar rt etr   G a trG m G   tte aar G 
 عبد الرؤوف مصباح الحاتميأ.

15 
 ورشة عمل التخدير والعفاية الفائقة

كلية التقفية 

 الطبية

اليوم العلمي التثقيفي لقسم التخدير والعفاية 

 الفائقة
 عائشة حسين االنصاري أ.

16 
 محاضرة التخدير والعفاية

كلية التقفية 

 الطبية
ef   hh ta  h teeet aet P  G Prl e املعيدة اسماء الحسين الشريف 

17 
 محاضرة علوم املختبرات الطبية

كلية التقفية 

 الطبية
 املعيدة مريومة محمد عقيل مقدمة عن الكلية و امراضها

18  

 علوم املختبرات الطبية
 محاضرة

كلية التقفية 

 الطبية
 مريم عبد هللا االجحلاملعيدة  اختبارات الكلي املختبرية  و الصحية

19 
 محاضرة العالج الطبيعي

كلية التقفية 

 الطبية
 الخريجة وفاء ميالد سليم النشاط البدني

20 
 محاضرة العالج الطبيعي

كلية التقفية 

 الطبية
ylr  Gt  oea   teetart  الخريجة مروه محمد بن عيس ى 

21 
 محاضرة العالج الطبيعي

كلية التقفية 

 الطبية

Scoliosis  screening six  schools at 

different  regions in Tripoli 
 الخريجة نورهان أحمد حميد

22 
 محاضرة التخدير والعفاية

كلية التقفية 

 الطبية
 الطالبة نجاة عصام العزابي االنعاش القلبي الوعائي

 الطالبة ايات الفور عثمان وفرص الفائقة والعفاية التخدير فني دور كلية التقفية  محاضرة التخدير والعفاية 23



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 املتاحة العمل الطبية

24 
 محاضرة علوم املختبرات الطبية

بجامعة طرابلس 

 األهلية بجنزور 

التغير املفاخ العالمي وعالقته بامليكروبات 

 املمرضة.
 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت

25 
 توعوية محاضرة علوم املختبرات الطبية

جامعة الحاضرة 

 األهلية
 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت التلوث البحري بالففايات البالستيكية"" 

26 
 توعوية محاضرة علوم املختبرات الطبية

ففدق املاسة 

 بمديفة مصراته
 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت إدارة املخلفات في ليبيا: املشكلة والحل.

 محاضرة علوم املختبرات الطبية 27
جامعة طرابلس 

 األهلية

املفوي والبيئة: الضعف والتشوهات  الحيوان

 بسبب التعرض للكيماويات.
 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت

 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت ("neG r  tre"عدوى الدم بفطر الكفديدا ت ففدق كورنتيا محاضرة علوم املختبرات الطبية 28

 محاضرة علوم املختبرات الطبية 29
كلية العلوم 

 جامعة طرابلس

"التصوير الفوتوغرافي املقرب والدقيق 

 للحشرات"
 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت

 ورشة عمل علوم املختبرات الطبية 30
صالة املعهد 

 لألورام الوطني

السليمة للمخلفات الطبية واملخلفات  اإلدارة

 الصيدالنية
 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت

 ورشة عمل علوم املختبرات الطبية 31
املرجعي املختبر 

 بمديفة طرابلس
 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت إدارة املحلفات الطبية في ليبيا: املشكلة والحل

 علوم املختبرات الطبية 32
 محاضرة

 

صالة طريق 

 الشط طرابلس

"التلوث البكتيري لوحدات الدم املتبرعين في 

 مصارف الدم بمديفة طرابلس"
 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت

 أ.د الطاهر إبراهيم الثابت "إدارة املخلفات الصيدالنية" كلية الصيدلة محاضرة املختبرات الطبيةعلوم  33

 أ.د الطاهر إبراهيم الثابتالتغير املفاخ العالمي وعالقته بامليكروبات جامعة طرابلس  محاضرة علوم املختبرات الطبية 34



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 املمرضة. األهلية

 

 

 .مع مؤسسات املجتمع املدني والبيئة املحيطةكلية الزراعة نشاطات وبرامج  – (4  حق  )

  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت

 كلية الزراعة دورات تدريبية املنزلياالقتصاد  1
برنامج توعية بالتغذية  –ملوثات االغذية ت 

 ( ةالتوضيحيبطاقة البيانات  -وسالمة االغذية
 عبدالرزاق على حكم.أ

 محاضرة املنزلياالقتصاد  2
مدرسة صرخة 

 الحرية

التغذية الصحية باملدارس واهمية وجبة 

 االفطار
 عبدالرزاق على حكم.أ

 جامعة مصراتة محاضرة املنزلياالقتصاد  3
االستيفيا كبديل لسكر املائدة واهميتها 

 الصحية

 عبدالرزاق على حكم.أ

 فاطمة ميالد العبانى.م

 محاضرة املنزلياالقتصاد  4
كلية التقنية 

 جامعة سبها
 عبدالرزاق على حكم.أ الوجبات السريعة وصحة املستهلك

 محاضرة املنزلياالقتصاد  5
 - كلية التمريض

 مصراتة
 عبدالرزاق على حكم.أ يالعصر الرقم يحقوق املستهلك ف

 ومنتجاتها لأللبانمشروع انشاء مصنع  كلية الزراعة ورشة عمل املنزلياالقتصاد  6
 عبدالرزاق على حكم.أ

 تسنيم نورالدين عبود.م

 كلية الزراعة ورشة عمل الزراعات املائية 7
دراسة جدوى إنشاء مزرعة سمكية ألسماك 

 األوراتا باستخدام االقفاص العائمة
 أسماء علي أبوشويكة.أ



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 علي أبوشويكة أسماء.أ طرق تصميم املزارع املائية كلية الزراعة دورات تدريبية الزراعات املائية 8

 أسماء علي أبوشويكة .أ الطرق املتبعة لتفريخ األسماك كلية الزراعة دورات تدريبية الزراعات املائية 9

 كلية الزراعة دورات تدريبية الزراعات املائية 10
اإلصابات الجلدية في األسماك املستزرعة 

 االقتصاديةاملسببات واملشاكل /والحرة
 هللاجميلة الطاهر رزق  .د

 كلية الزراعة دورات تدريبية الزراعات املائية 11
واستخدامها  االجتماعيصفحات التواصل 

 الفوائد والعيوب/لصالح العلم
 جميلة الطاهر رزق هللا .د

 عمرانعادل شمس الدين بن  .د الدور املركزي للغداء الحي في الزراعات املائية كلية الزراعة دورات تدريبية الزراعات املائية 12

 الصديق ميالد األجنف .د تصنيع وتقييم أعالف األسماك كلية الزراعة دورات تدريبية الزراعات املائية 13

14 
 فندق كورنتيا محاضرة الزراعي القتصادا

الكفاءة الفنية الهم محطات تحلية مياه البحر 

 في ليبيا باستخدام تحليل مغلف البيانات

 سعيد يوسف خيري . د.أ

 منصور الورفليرجب . د

 خالد رمضان البيدي. د.أ الطلب علي املياه للقطاع الزراعي فندق كورنتيا محاضرة الزراعي القتصادا 15

16 
 جامعة الزاوية محاضرة الزراعي االقتصاد

القطاع الزراعي الواقع والتحديات لتحقيق 

 التنمية املستدامة
 خالد رمضان البيدي. د.أ

17 
 كلية الزراعة محاضرة الزراعي االقتصاد

 االقتصادخطوات اعداد البحوث العلمية في 

 الزراعي وأهم مصادر البيانات الزراعية
 خالد رمضان البيدي. د.أ

 خالد رمضان البيدي. د.أ أنتاج وتسويق املنتجات العضوية اقتصاديات وزارة الزراعة بيةيدورة تدر  الزراعي القتصادا 18

 احمد مراد القنوني. د سياسة تسجيل املبيدات الزراعية الزراعةكلية  محاضرة املحاصيل 19

 غرارة بوأسليمان الصالحين  .د استخدام التقنيات الحيوية في الزراعة كلية الزراعة دورات تدريبية املحاصيل 20

21 
 تقنيات اختبار البذور  كلية الزراعة تدريبيةة دور  املحاصيل

 حسن محمد الحراري . د

 الزويك سهام محمد. د

 خالد االخضر العيساوي . دبعض  استخدام الطرق الحديثة ودور  كلية الزراعة دورات تدريبية املحاصيل 22



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
املمارسات الزراعية في زيادة الكفاءة اإلنتاجية 

 ملحاصيل الحقل

 دورات تدريبية الهندسة الزراعية 23
قسم الهندسة 

 الزراعية

 تطبيقات استخدام  الطاقة الشمسية

 مجال الري في 
 محمد عيس ى موس ى. د

24 
 دورات تدريبية الهندسة الزراعية

قسم الهندسة 

 الزراعية
 فرج علي اجبيل. د دور امليكنة في تحقيق األمن الغذائي

25 
 دورات تدريبية الهندسة الزراعية

قسم الهندسة 

 الزراعية
 محمد ابوصاع فنير. د تداول الخضروات والفواكه

 محمد ابوصاع فنير. د التمور ما بعد الجمع كلية الزراعة عمل ورشة الهندسة الزراعية 26

27 
 كلية الزراعة عمل ورشة كلية الزراعة

 استجابة صنفين من التمور الرطبة

 لإلنضاج تحت ظروف الهواء املعدل
 محمد ابوصاع فنير. د

28 
 دورات تدريبية التربة واملياه

قسم التربة 

 واملياه
 في التربةدور االحياء الدقيقة 

 اسماء يوسف النجار. د

 ايمان الفرجاني. د

 محاضرة لتربة واملياها 29

مركز 

االستشارات 

والتدريب 

 بجامعة طرابلس

 دور نظم املعلومات في

 مكافحة الجراد الصحراوي 
 انوير بشير .د

 تربية نحل العسل كلية الزراعة دورات تدريبية وقاية النبات 30

 حسن الهادي الفالح.ا

 مروان محمد كشالف.د

 حميدة بشير مروان.د

 دورة تدريبية في مجال وقاية النبات الوقايةقسم  دورات تدريبية وقاية النبات 31

 خليفة حسين دعباج.د

 الصادق محمد غزالة.د

 نورية علي العامري .د



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 نجاة خليفة الغرياني.د

 حسن الهادي الفالح .أ

 زراعي ارشاد قسم الوقاية محاضرة وقاية النبات 32
أعضاء هيئة التدريس بقسم وقاية 

 النبات

33 
 دورات تدريبية املراعي والغابات

قسم املراعي 

 والغابات
 محاضرات وورش عمل

 واملهفدسينأعضاء هيئة التدريس 

 بقسم املراعي والغابات

34 
 محاضرة اإلنتاج الحيواني

قسم اإلنتاج 

 الحيواني

الطازجة املواصفات القياسية للحوم البقار 

 واملجمدة
 عبدهللا سعيد بيالة .د

35 
 دورات تدريبية اإلنتاج الحيواني

قسم اإلنتاج 

 الحيواني
 مصطفى محمد  حودة .أ األمن الحيوي في حظائر الدواجن

36 
 دورات تدريبية اإلنتاج الحيواني

قسم اإلنتاج 

 الحيواني
 بسيمصالح الدين املهدي .د املضادات الحيوية وصناعة الدواجن

37 
 اإلنتاج الحيواني

 دورات تدريبية

 

قسم اإلنتاج 

 الحيواني
 عبدالكريم امحمد احتاش .د منهج البحث العلمي

38 
 دورات تدريبية  اإلنتاج الحيواني

قسم اإلنتاج 

 الحيواني
 عبداللطيف محمد  كرموس.د إدارة املفرخات مشاكل وحلول 

 دورات تدريبية قسم اإلنتاج الحيواني 39
اإلنتاج قسم 

 الحيواني
 رعاية وإدارة الخيول 

 عبدهللا أحمد أبوبكر.د

 

 دورات تدريبية علوم وتقنية األغدية 40
قسم علوم 

 وتقنية األغدية
 محمد سليمات احتاش.د تصنيع الخضراوات والفواكه

 دورات تدريبية علوم وتقنية األغدية 41
قسم علوم 

 وتقنية األغدية
 الطاهر عمر الفيتوري.د األحياء الدقيقةعلم + مقدمة علوم األغدية 

 صالح علي الهبيل.د تقنية الحبوبقسم علوم  دورات تدريبية علوم وتقنية األغدية 42



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت
 وتقنية األغدية

 دورات تدريبية علوم وتقنية األغدية 43
قسم علوم 

 وتقنية األغدية
 أحمد علي سالم .د املعامالت الحرارية

 ورشة عمل كلية الزراعة 44
معرض طرابلس 

 الدولي
 محمد مصطفى اسماعيل د. انتاج التمور للتصدير

 ورشة عمل كلية الزراعة 45
معرض طرابلس 

 الدولي
 فتحي الطاهر م. العمليات الزراعية الجيدة للزيتون 

 ورشة عمل كلية الزراعة 46
معرض طرابلس 

 الدولي
 خليفة حسين دعباج د. الزراعة العضوية في الفخيل والزيتون 

 ورشة عمل كلية الزراعة 47
معرض طرابلس 

 الدولي
 زهير مصطفى بن سعد د. التقفيات الحيوية في الزيتون 

 ورشة عمل كلية الزراعة 48
معرض طرابلس 

 الدولي

التعرف على أصفاف الزيتون باستعمال تقفية 

 البصمة الوراثية
 سالم مفصور عبدالصادق د.

 ورشة عمل كلية الزراعة 49
معرض طرابلس 

 الدولي

التسويق املحلي والتصدير : التمور الليبية

 الواقع والتطلعات
 محمد أبوصاع ففير د.

 ورشة عمل كلية الزراعة 50
معرض طرابلس 

 الدولي

 ورشة عمل بعفوان

البرنامج الوطني ملكافحة الحشرة القشرية 

 الخضراء

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 

 .مع مؤسسات املجتمع املدني والبيئة املحيطةكلية الصيدلة نشاطات وبرامج  – (4  حق  )

  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت



  سم  حمل ض  عنو ن  ل  ض  ملك ن نوع  ملنشط  لقسم ت

1 

كيمياء وال العقاقير 

 محاضرة صيدلية  الطبية و ال

جامعة طرابلس 

 األهلية / جنزور 

Study of caffeine consumption rate and 

concentration in different food and 

beverages consumed by children 

 سكيفة سالم السعداوي 

 عمار عبد املجيدمال آ

2 
كيمياء وال العقاقير 

 صيدليةالطبية و ال
 محاضرة

جامعة طرابلس 

 األهلية / جنزور 

Study of caffeine effect on behavior and 

motor activity in mice 

 سكيفة سالم السعداوي 

 عمار عبدا ملجيدمال آ

 محاضرة العقاقير 3

 الليبيامللتقى 

  الصيدالني

 الصيدلةبكلية 

Comparative physicochemical study of 

raw South African shea butter and 

samples from Libyan market 

 سكيفة سالم السعداوي 

4 

طبية الكيمياء ال

 محاضرة صيدليةالو 

 Evaluation of the Ampoules Quality for مصر - القاهرة
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